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Aanwezig: Boeckmans Marie-Louise, Deganseman Madeleine, Deschuyteneer Marie-Jeanne,
Silverans Jean-Jacques, Krikilion Christian en Versteldt Debby
Afwezig:
Verontschuldigd:

Grootte Oorlog
-

-

8 kaartjes ( van de ballonnen) teruggestuurd ( voornamelijk uit streek AntwerpenLimburg). De kinderen zullen elk een boek ontvangen van de fototentoonstelling.
Er zijn tal van foto’s genomen. Omer Frisch en Lucien Dooms/Georges Sauvage hebben
een filmpje gemaakt. Deze zal eventueel op het kerstdiner worden geprojecteerd.
Facturen :
Jean-Jacques en Marie-Jeanne hebben de uitgaven voorgeschoten.
Uitgaven : 7152 euro
Inkomsten : 2935 euro ( in kas zat-zo), 1000 euro subsidie erfgoedcel.
Seniorenraad hoopt nog op subidie Cera.
Debby legt op volgende college voor om werkingskosten ( 500 euro ) voor dit jaar uit te
betalen.
We mogen stellen dat het een zeer mooie dag was. Een succes !
Jean-Jacques geeft enkele minder goede punten weer :
1. Pendelbus tussen centrum (Plaats) en Akrenbos (zaal Ter Wijsbeek) heeft niet gereden
zoals aangevraagd. J.J. dacht eerder aan een fixe uurrooster zodat de mensen op de
plaats, die niet naar het diner wensten te gaan, konden achterblijven en iets drinken om
dan op een later tijdstip de bus te nemen. Dit kon niet meer, de bus heeft nadien niet
meer gereden.
2. De seniorenraad had een tent en 10 tafels gevraagd. Door het goede weer werd de
tent niet geplaatst en er waren slechts 3 tafels ter beschikking. Zodoende bleven de
mensen niet ‘hangen’ op de Plaats.
3. De gemeente zou zorgen dat Sabam en Billijke Vergoeding op hun kosten werd
genomen. Echter heeft Marie-Jeanne dit zelf moeten regelen en is dit een extra kost
voor de seniorenraad. Marie-Jeanne legt dit nog voor aan het gemeentebestuur om
alsnog de kosten terug te vorderen.
4. De gemeente gaf de MAR het akkoord om plantjes te planten. Philippe had dit gedaan
en twee dagen nadien waren de plantjes uitgetrokken. De gemeentewerkmannen
zouden eerst nog andere opfrissingswerken hebben gedaan. De plantjes zijn volgens
Christian een paar meter verder opnieuw aangeplant.
Dit was een miscommunicatie tussen de gemeente en de MAR.

Kerstdiner 2014
Indien de fanfare van Sint-Pieters-Kapelle beschikbaar is op zaterdag 20 december ( via Jean-Jacques)
zal het kerstdiner doorgaan op 20/12 in de polyvalente zaal van de school Ak’Cent.
Indien de fanfare niet beschikbaar is op zaterdag, zal het diner doorgaan op zondag 21/12 in de
parochiezaal.
Aperitief, kerstdiner en dessert.
De filmpjes van de stoet (grootte oorlog) zullen worden geprojecteerd.
De defnitieve datum geeft Debby door aan Dorinda voor publicatie in het infoblad.
Activiteiten 2015
Marie-Jeanne denkt erover na om hen aan te sluiten bij FEDOS ( Federatie onafhankelijke senioren).
Dit is een kleine bijdrage aan FEDOS te betalen maar in ruil kan je goedkoper gastsprekers (eerste
gastspreker is gratis, nadien 50 euro) boeken en er is een verzekering inclusief voor de activiteiten.
Een voorbeeld van mogelijke activiteiten die interessant zouden zijn hier in Bever :
Demonstratie over zintuigen (vooral dan gehoor).
Musical “het luisterend oog”
“met oma op kot” : jonge mensen/studenten vragen laten stellen in een soort praatcafé om de kleine
probleempjes op te lossen ( vb : vlek op trui, tips “goede raad van tante kaat”)
In 2015 zullen de senioren niet meewerken aan de wintermarkt. Ze zijn momenteel nog met vier
leden en dit is niet haalbaar. Wanneer nieuwe leden zich aanmelden, bekijken ze dit opnieuw voor
2016.
Ouderenbehoefteenquête
Begin 2015 zullen we de resultaten bekend maken naar de bevolking.
Jeugdcultuur
Jean-Jacques stelt voor om met René Felix te kijken of de senioren iets kunnen doen rond
seniorentoneel. Eventueel ook een “jeugdafdeling” opstarten en de kinderen uit Bever ‘triggeren’ en
warm maken opnieuw toneel te spelen. Dit zou de jeugdcultuur in Bever wel een opkikker geven.
Via Christian (schepen van senioren en onderwijs ) intergenerationeel samenwerken.

Volgende vergadering : nog te bepalen.
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